Referat fra Viborg Klatreklubs
ordinære generalforsamling 2010
Dato:
Referent:

Onsdag, den 24. marts 2010
Claus C

1) Valg af dirigent og referent
Tobias blev valgt som dirigent og Claus C som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel og
lovformeligt.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Vedlagt referatet. Fremlagt ved bestyrelsesformand Niels From.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Der er en del udgifter i forbindelse af indkøb af greb og udstyr, som fremover bør
indregnes under aktiver.
Regnskabet blev godkendt, med revisor underskrift uden bemærkninger.
4) Orientering om boulder-projekt
Niels From fortalte om Boulder-rummet og fremtidsplanerne for dette,
herunder om et lån til højskolen på omkostningerne på etageadskillelsen.
Arbejdsudvalg til boulder-projektet
Fremlægges på forum og opslag, samt på en torsdag og en søndag i april måned.
Etageadskillelse: Niels, Svend, Claus C, (højskolens Claus A)
Bouldervæg udformning: Claus C, Louis, Florian på prøve
Klubfaciliteter: Kristian, Tobias
Sponsorudvalg: Thomas Moeslund, forslag om Jesper Voldby
5) Optagelse af lån
Bestyrelsen redegjorde for, at boulderprojektet forventes at være omkostningsneutralt
efter ca. 3 år, men at udlæg til etageadskillelse og bouldervæg forventes at overstige
klubbens disponible midler i indeværende år. Bestyrelsen bad derfor om
generalforsamlingens godkendelse til at optage et lån til at imødegå dette.
Med hensyn til optagelse af lån, bemyndiges bestyrelsen til at låne op til 100.000,- kr.
i DKlaF. Forslaget blev vedtaget.
6) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgettet for 2010 blev godkendt.

7) Fastsættelse af kontingent
Spørgsmål om mulighed for at op kræve kontingent på halvårlig basis. Da det vil lette
på en SU økonomi, så der også evt. kunne være plads til halvårlig medlemmer. Svar
er at det er meget arbejdskrævende derfor helårlig. Og aktivitetstilskud opgøres pr.
1/1 fra kommunen.
Hvorfor ikke Betalings Service? Svar det koster ekstra.
Kassereren er i gang med at kigge på et nyt regnskabssystem, som måske kan
administrere halvårlig basis.
Bestyrelsen foreslog at kontingenterne skulle fortsætte uden ændringer.
Forslaget blev godkendt med 9 stemmer for ud af 11 fremmødte.
Årligt kontingent er derfor fortsat: Voksen 1.200,- kr., junior 600,- kr., forælder 600,kr., børn 200,- kr. og passiv medlem 300,- kr.
Bestyrelsen fastsætter betalingsterminerne.
8) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle.
9) Valg af formand
Niels From var på valg. Han genopstillede og modtog fredsvalg.
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Louis var på valg. Han genopstillede og modtog fredsvalg.
Karina har ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Mathieu Lamande opstillede via
fuldmagt og modtog fredsvalg. Mathieu er valgt for 1 år.
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Vælges for et år. 1 sup. Kristian, og 2 sup. Tobias.
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
Vælges for 1 år, revisor Bjørn, sup. Tonny Lassen.
Tillykke til de valgte.
13) Eventuelt
Florian sagde tak for det fine fremmøde, og det er godt at der bliver nogle
diskussioner.
Tak for god ro og orden.

Viborg Klatreklubs
bestyrelsesberetning
for foreningsåret 2009
2009 startede med at to af klubbens ildsjæle flyttede til Aalborg og derfor meldte sig ud af klubben.
Den ene var Sidsel Wåhlin (formand) og den anden Hans Linde (1. suppleant). Begge har ydet et stort
stykke arbejde i VKK, hvilket vi gerne vil takke dem for. Vi ønsker dem held og lykke i det nordjyske

Grundet denne situation skulle der ekstraordinært vælges en ny formand til generalforsamlingen i
marts 2009. Ydermere skulle der også vælges en ny kasserer da den tidligere kasserer Jacob Holst ville
bruge sine kræfter til andre gøremål (bl.a. VKK’s børnehold). Vi takker Jacob for sin tid som kasserer.
Efter generelforsamlingen så bestyrelsen sådan ud: Niels From (formand), Florian Rasmussen
(kasserer), Thomas Moeslund, Louis Sørensen og Karina Kongsgaard. Mathieu Lamande 1. suppleant
og Claus Christensen 2. suppleant.
I marts 2009 var der 50 voksen medlemmer, 51 på juniorhold, 5 børn og 3 udendørsmedlemmer. I
marts 2010 er der 46 voksen medlemmer, 58 på juniorholdet, 3 børn og 8 udendørsmedlemmer.

Udstyr med mere
VKK har løbende indkøbt nyt udstyr til gavn for klubben. Bl.a. kan nævnes klatresko, seler, slack-line,
campusboard og crashpads (med støtte fra Dansk Klatreforbund). Ydermere har klubben købt for ca.
20.000 kr. klatregreb med henblik på at forny klatrevæggen. Dette har betydet et stort arbejde med at
bygge nye ruter. Da mange har hjulpet til med dette arbejde er det heldigvis forløbet hurtigt. VKK
siger mange tak til alle rutebyggerne!
I forbindelse med Bjerget, er der dels opsat en info stander og dels udarbejdet en fører over ca. 20
alternative ruter. Føreren er lagt på klubbens hjemmeside.

Boulderrum og klublokale
Siden klubbens start har der været et ønske om at råde over dels et klublokale og dels et boulderrum. I
starten af 2009 ansøgte klubben derfor officielt GIV om muligheden for etablering af sådanne
faciliteter på GIV’s matrikel. Der er nu fundet en egnet lokalitet i umiddelbar nærhed af den indendørs
klatrevæg. Der er tale om at tilføje en etage adskillelse til redskabsrummet beliggende i samme hal
som klatrevæggen. Dette nye rum (1. sal) vil kunne fungere både som boulderrum samt klublokale.
VKK arbejder i øjeblikket på højtryk med dette projekt og håber det kan realiseres i 2010 til glæde for
alle klubbens medlemmer.

Administrativt
For at lette kassererens arbejde er det pr. 1/1 2009 indført, at kontingentåret følger kalenderåret.
Der har været en del diskussion i bestyrelsen angående honorering af frivilligt arbejde. På den ene side
er det rimeligt, at honorere de ildsjæle der driver klubben, men på den anden side er det ”farligt” at
skulle til at definere hvor meget forskellige ydelser er værd. Det er blevet besluttet, at kassereren kan
få dækket administrationsomkostninger uden bilag op til 1.200 kr. pr. år ud fra en betragtning om, at
denne person er den eneste person i klubben der skal overholde forskellige tidsfrister, fx i forbindelse
med ansøgning og indberetning til kommunen.
Ydermere er der indført en praksis hvor bestyrelsen ved årets afslutning vurdere om nogen af de
særligt aktive i klubben – typisk trænerne – skal honoreres for deres indsats. I 2009 blev Jacob og
Louis honoreret med administrationsomkostninger uden bilag på 1.200 kr. hver.
Instruktører og åbningsansvarlige blev i 2009 inviteret til en grill/boulder-aften hvor klubben stod for
forplejningen.

Arrangementer
Der har igen i 2009 været afholdt sommerafslutning for både juniorer og seniorer. Ydermere holdt
klubben en hyggelig juleafslutning, som bød på både kajak-polo samt fransk snaps (Bailey…) 
I 2009 blev der afholdt teknikkursus 2 gange. Begge gange har der været god tilslutning og
tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været positive. I starten af 2009 forsøgte klubben sig med
faste datoer for fællesklatring, hvilket også blev godt modtaget af klubbens medlemmer, men der var
ikke kræfter nok til at køre holdet videre resten af året. I foråret var der fælles tur til Boulder Cup i
Århus. 5 deltog fra VKK og alle fik brugt kroppen og slidt huden af fingeren…
I efteråret blev der arrangeret en fælles tur til NJK Open, hvilket også var en positiv oplevelse.
Bestyrelsen håber at der fortsat kan blive arrangeret fælles turer i det nye år.

Børne- og juniorhold
Begge hold kører fortsat med stor succes hvilket ikke mindst skyldes det store arbejde som trænerne
bidrager med. VKK siger mange tak til Jacob, Louis og Erik.
Flere af de unge har deltager i både rute og boulder Junior DM, hvor det blev til fine resultater.
Andreas fik en bronzemedalje i boulder Junior DM i hans årgang – godt gået 
Af andre arrangementer skal det nævnes at flere har deltaget i vinter- og sommer træf arrangeret at
klatreforbundet. Sidst men ikke mindst har forældre arrangeret en fælles tur til Norge hvilket var en
stor succes, hvor sammenholdet på juniorholdet blev styrket.

Alt i alt et rigtig godt og positivt år for VKK 
Mvh, VKK’s bestyrelse

